
 

Notat til høring om ny åndsverklov i familie- og kulturkomiteen den 
5.2.2018  

Norges museumsforbund henviser til vår høringsuttalelse til forslaget til ny åndsverklov av 1.9.2016, samt 

tidligere innspill i forbindelse med endringer i åndsverkloven. I flere sentrale politiske dokumenter som 

legger føringer for museumssektoren, blant annet museumsmeldingen Framtidas museum (St.meld. nr. 49 

(2008-2009)) og digitaliseringsmeldingen (St.mld. nr.24(2008-2009)), er økt digital tilgang til kulturarven et 

tydelig mål som settes. Norges museumsforbund mener økt digital tilgang til kulturarven innebærer en 

demokratisering av tilgangen til museenes samlinger for «folk flest», uavhengig av fysisk nærhet til museene, 

er viktig. 

I Riksrevisjonens rapport om digitalisering i ABM-sektoren kommer digitaliseringsarbeidet i museer og arkiv, 

og Kulturdepartementets håndtering av dette, dårlig ut mens Nasjonalbibliotekets digitalisering av 

bokarven kommer svært godt ut. Det som ikke kommer tydelig frem i Riksrevisjonens rapport er at det er to 

store forskjeller knyttet til digitaliseringsarbeidet i disse sektorene. Den ene knytter seg til materialets art og 

kostnader i forbindelse med digitalisering, den andre til at det er etablert en avtale, «Bokhyllaavtalen», for 

bøker med kjent opphaver, utgiver og utgivelsesår. Dette løser både rettighetsproblematikk og finansiering 

av den digitale tilgjengeliggjøringen.  

 

Behov for gode avtalelisenser 

Museenes samlinger er langt mer komplekse enn Nasjonalbibliotekets masseprodusert bok, som ofte slaktes 

og mates inn i en automatisert skanner som enkelt og raskt kan digitalisere for publisering. Selv om noe av 

museenes materiale enklere kan bearbeides via «digitaliseringsfabrikker» vil mye av museumssamlingene 

kreve andre mer omfattende prosesser. Samlingene som skal digitaliseres omfatter unike og til dels skjøre 

tredimensjonale gjenstander, kunstverk, foto, lydfestinger og bilde, samt immaterielle kulturarvsuttrykk. 

Tidsbruken og kostnadene ved digitalisering av disse samlingene skiller seg ut fra bøker. I tillegg til dette 

kommer rettighetsproblematikk knyttet til flere av de ulike samlingsområdene som utfordrer museenes 

kunnskaper og ressurser til klarering. Det finnes i dag for eksempel ikke avtalelisenser som kan sikre økt 

digitalisering og frislipp av museenes fotosamlinger – også det materialet som er innenfor vernetiden. Flere 

undersøkelser, også av europeiske formidlingsbaser, viser at yngre kunst- og fotomateriale fra museenes 

samlinger er underrepresentert.  

 

Uten gode heldekkende avtalelisenser, som gjør rettighetsavklaring enkelt å forholde seg til og lite 

ressurskrevende, vil nyere materiale, særlig innen foto og kunst, fortsatt bli underrepresentert i 

formidlingen. Dårlige avtaler og svakheter i lovverket kan også bidra til å hindre inntak av samlinger med 

uklar proveniens, eller ikke får etablert klare avtaler om eierskap og bruk. Dette kan bidra til endring av 

bevaringskriterier slik at kulturhistorisk viktige samlinger ikke blir tatt vare på. Det er etter 

Museumsforbundets syn uheldig i et perspektiv det museene har oppgaver og ansvar som langtids 

bevaringsinstitusjoner av vår felles kulturarv.  

 

Museumsforbundet er av den oppfatning at en god avtalelisens vil gi inntekter til kunstnere samtidig som 

mer digitaliseres og nyere materiale gjøres tilgjengelig. I dag er skjevheten i Digitalt Museum stor fordi 

omkostningene ved klarering og bruk er store. Da er det enklere å fortsette formidlingen av eldre materiale, 

som er klart utenfor alle vernetidsbestemmelser. 



 

 

Vernetid 

Dette aktualiserer spørsmålet om vernetid både når opphaver er kjent, men også når opphaver er ukjent. 

Bestemmelsen i § 5-1, andre ledd om at erververen har bevisbyrden for at råderett over åndsverk er 

overdratt vil kunne få betydelige konsekvenser for museene i og med at forslaget til lovtekst flytter 

bevisbyrden «for at rett til å råde over åndsverk er overdratt» over på museene. Med så omfattende 

samlinger med fotografier som, som tidligere nevnt, også omfatter betydelige mengder med fotografier med 

ukjent opphav eller ikke tydelig avklarte avtaler som er inngått for lang tid tilbake og der giveren er avdød. 

For store deler av museenes samlinger av foto, postkort mv vil dette være en svært aktuell utfordring da man 

ofte ikke kjenner opphavet og historikken til samlingene. I forslaget til ny åndsverklov er bevisbyrden på 

dokumentasjon av rettighet og eierskap flyttet over på museene. Med tidligere tiders praksis for 

dokumentasjon ved inntak av samlinger, blir dette dessverre i mange tilfeller en umulig oppgave. Museene 

kan heller ikke «betale seg ut av alt» ved å inngå avtaler som dekker alle eventualiteter. Mange museer har i 

dag betydelig mengder fotografisk materiale i sine samlinger som de velger ikke å publisere på internett, 

eller i sin tilgjengeliggjøring av samlingene og kulturarven på Digitalt Museum og andre relevante 

publiseringsverktøy, fordi de frykter at de kan begå rettighetsbrudd.  

 

Museumsforbundet mener det er behov for en tydeliggjøring av hvordan museene (og arkiv og bibliotek) skal 

håndtere vernetidsbestemmelser for materiale med ukjent opphav slik at det blir praktisk mulig å formidle 

denne delen av kulturarven. Kulturminister Trine Skei Grande, tok i Klassekampen 3, februar til orde for et 

behov for å «utrede varigheten av opphavsrettens vernetid for bruk», og presiserte at Venstres utgangspunkt 

er at vernetiden bør kuttes. Museumsforbundet støtter en vurdering av dette, men vil i tillegg understreke at 

det er behov for et tydeligere skille mellom kommersiell og ikke kommersiell bruk. Et tydeligere skille i 

lovverket på dette området vil kunne bidra til å forenkle museenes tilgjengeliggjøring av rettighetsbelagt 

materiale. 

 

Museene opplever i dag at de står i en skvis mellom signalene i offentlige politikkdokumenter og vilje til 

oppfyllelse av noen deler av samfunnsoppdraget, som dessverre bidrar til at man ikke har råd til å oppfylle 

andre deler. I den videre prosessen mener Museumsforbundet at man også må se på forvaltningsskillene 

opp mot Kommunaldepartementet og ønske om åpne data, samt personvernhensyn og retten til eget bilde. 

Det er også viktig å gjøre loven mer teknologinøytral i og med at oppløsningen mellom det analoge og 

digitalt skapte materialet er i ferd med å oppløses.  

 

Museumsforbundet ber derfor Stortinget vektlegge i sin behandling, ved å bidra til: 

 å sørge for en bedre fordeling av ansvar for rettighetsforhold og avtaler slik at museene kan bli i 

stand til å fylle samfunnsoppdraget sitt også for gjenstander og foto med ukjent opphav 

 å etablere tydeligere skille mellom kommersiell bruk og kulturhistorisk bevaring og 

tilgjengeliggjøring, samt etablering av gode avtalelisenser og finansiering av disse 

 gjøre loven teknologinøytral, bl.a. for å møte bruk av digitalt materiale i kataloger 

------------------------  

Kontaktinformasjon; generalsekretær Liv Ramskjær, 92427878/LR@museumsforbundet.no 


